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Shi Hongsheng 

En la vasta nokt�ielo, 
vi ja estas brila stelo, 

inspektanta l’ belan homarrondon 
k’ dol�an son�on de la mondo. 

En la navigad’ transmara, 
vi ’stas lumturo klara, 

direktante min for de dan�eraj rifoj 
�is la bordo sen insidaj klifoj. 

A�, a� verda stelo, 
vi ’stas lumo kaj espero. 

 
Sur la vasta tero, 

vi ’stas arda ja fajrero, 
kisadante mondon la mira�an 

kaj l’pejza�on tervila�an. 
Dum la voja�o fora, 

vi ’stas la staci’ varmkora, 
min iganta frost-libera 
jen en amikec’ sincera. 

A�, a�, verda stelo, 
vi ’stas paco kaj fidelo. 

                   el�inigis Lumeto 
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Li Changlu 
La mirinda kaj pompanta UK 

Estas la kongreso sen traduk’. 
Homoj jen parolas lingvon nuran 
Kaj prezentas vo�on la plezuran. 

Inter ni fori�as naci-lim’, 
�e ni restas ri�e nur estim’. 

Kongresanoj gajas de la festo, 

Kiun �uos �iam ni pro l’ esto. 
 

Venas vi de l’ hejmo en Azio, 
Kaj mi �oje el Oceanio, 

Kaj Li malproksime de E�rop’ ,  
Flugas de Afrik’ �i kun galop’ . 
Batas e� en Amerik’ la koro 

De esperantistoj kun fervoro. 
Kolekti�as ni el tuta mond’ 
Cele por la amikeca fond’.  

 
Ni esprimas sentojn en babil’, 

Vi ne krokodilu kun vo�tril’. 
Vi ne timu pro balbuta bu�o, 
�iu ja eklernis kun vortfu�o. 

Uk-o rolas kiel famili’ 
Granda , fratoj estas �iuj ni.. 

Dancu anka� kantu ni ridante, 
Firmas amikeco ja konstante.. 

 
La espera lingvo — Esperanto 

Pluen mar�u jen sub l’ �ina Banto*. 
Novan senton ligas l’ antikvuj’, 
Ur�as ege puls’ de l’ koro tuj.  

Firmamente brilas Verda Stelo, 
glitas mare l’esperplena velo.. 

Dissemi�as �ien la esper’, 
Kreskos pompe verda la afer’. 

*ru�a korforma plekta�o simbolanta bona�guron. 
                 2004-6-24 

Tremantaj okulharoj 
Vadant 

Nur tiel hasteme sendinte rigardon, 
Le�ere vi klinas jam viajn okulojn, 
�u por kovri kore ekaman la ardon? 

�u por suben premi elsentajn la hulojn? 
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Eble por nenio aspektas �i tio, 

Jen �io okazas ver�ajne en ordo, 
Samkiel en vento printempe folio, 

Samkiel ondetoj frapantaj �e bordo. 
 

Tamen okulharoj le�ere tremantaj  
Eldiras el koro jam �ion kristalan. 
Jen estas sova�anseroj elegantaj 
Skribante �ielen sinceron lojalan. 

 
Bingxin 1900-1999  

* �ina moderna verkistino 

 

 
 

  He Bin estis 
malvarmkora junulo. Li estis neniam rimarkita 
komuniki�i kun aliaj �irka� si. En la 
eta�domo, kie li lo�is, vivis multaj liaj 
najbaroj, sed li donis nenian atenton al ili. Li 
e� ne prenis man�on en la sama kantino kune 
kun ili. Okazis, ke li renkontis ilin, kaj li ne 
facile inter�an�is salutojn kun ili. Kiam 
po�tisto venis, multaj junuloj �oje kuris por 
ricevi siajn leterojn, sed li havis nenian leteron. 
Li �iam fermis sian bu�on, escepte de la tempo 
kiam li inter�an�is sian opinion kun liaj 
kolegoj pri la aferoj en la oficejo kaj de tiam 
kiam li eligis kelkajn dankajn vortojn al la 
dommastrino anjo Cheng, kiu alportis 
man�ojn por li. 
  Sen ajna kontakto kun aliuloj, li e� ne �atis 
ion vivantan. En lia �ambro vidi�is nek floro 
nek herbo, malviva kaj dezerta kiel en kaverno. 
Nur bretoj estis plen�ar�itaj per libroj. Kiam li 
revenis de la oficejo kun klinita kapo, li 
enpa�is la �ambron, fermis la pordon, deprenis 
la �apon kaj sidi�is �e la tablo. Preninte libron, 
li foliumis sencele, kaj kelkfoje, kiam li sentis 
lacon, li stari�is kaj pa�is tien kaj reen, a� 
tirmalferminte la fenestran kurtenon, li faris 

rigardadon, kaj post iom da tempo, li �in 
fermis. 
  Anjo Cheng estis traktita de li alimaniere. 
Kiam �i alportis man�on en lian �ambron, �i,  
kelkfoje starantes apude, parolemis al li, 
demandante kial li vivas sola. Post multe da 
�iaj paroloj, li respondis per tia parolo, kia “La 
mondo estas malplena kaj la vivo estas 
senkonscia. La kunesto de homoj, universo kaj 
aliaj esta�oj estas nenio alia ol dramo. Sur la 
scenejo oni estas intimaj gepatroj kaj gefiloj, 
sed malsuprenirinte la scenejo, ili deprenis 
maskojn kaj disi�is en diversaj direktoj. Tio 
anka� aplikeblas al plorado a� ridado. Oni 
preferu forlasi unu de alia ol teni ligojn inter si. 
Kaj Ni�eo bone diris, ke amo kaj kompato 
estas malbonoj...” Kvankam �i ne plene 
komprenis kion li diris, �i tamen eltiris iom da 
kompreno el lia parolo. �i diris, ridetante, “Se 
tiel, kian signifon havas via vivado? Estas pli 
bone morti a� perei. Kial oni devas sin vesti 
a� sin man�igi?” Kun rideto, li respondis, “Se 
tiel, �u oni ne alte taksas sin mem kaj la 
mondon? Estas pli bone, ke oni vivu 
rezignacie kiel kurantaj nuboj kaj fluanta 
akvo.” Kvankam �i volis paroli plu, tamen, 
vidinte lin kapklinite sin man�igi kun apatia 
viza�o, �i ne a�dacis eligi vortojn.  
  Tiun nokton li subite veki�is. A�di�is trista 
�emado sube. La doloraj sonoj intermite kaj 
persisteme tremadis en la kvieta nigra nokto. 
Kvankam li ne naskis ajnan kompaton, li 
tamen ne sukcesis endormi�i pro la �emado. 
Lunlumo, kiu akve ver�is tra la fenestra gazo, 
rememorigis lin pri multaj aferoj en lia 
knabeco  afabla patrino, steloj sur la �ielo, 
floroj en la korto... Lia cerbo ekstreme laci�is 
kaj li penis elpu�i tiujn penserojn, sed male 
tiuj penseroj svarmis seninterrompe �is tagi�o, 
kiam li ekhavis dormeton. 
  Dum sinsekvaj tri noktoj li a�skultis al 
�emoj, pririgardis la lunon kaj mediti pri la 
pasinta�oj. Dormado kaj man�ado perdi�is en 
malordon  li ekhavis bluringajn okuojn kaj
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palan viza�on. Kiam li okaze rigardis en 
spegulon, li sentis eta surprizi�on. Li tamen 
mekanike faris sian rutinon. Tamen en lia 
malplena cerbo abrupte aldoni�is malsanulo 
en profunda nokto. 
  La sepan tagon kiam li elliti�is en la frua 
mateno, li subite demandis al anjo Cheng, kiu 
estas la malsanulo sube. �i mire respondis, “li 
estas la knabo Lu�jo kiel a�etisto de la kantino. 
Tiun tagon, li eliris kaj oni ne scias kiel li 
falvundis sian feruron. Li kuracis sin per 
plastro, sed tio ne efikis. Li estas la �iunokta 
�emanto. Vere kompatinda, li a�as nur dek du 
�ijare. Li estas tre laborema kaj zorgema...” 
He Bin sin vestis kaj sin �apigis, kaj pa�is al la 
pordo, kvaza� li ne a�dus la rakontadon. 
Haltiginte sian vortfluon, �i ekprenis 
man�ilojn kaj pretis elpa�i. Tiam li elpo�igis 
bankbileton malrapide kaj donis �in al �i, 
dirante, “Donu �in al Lu�jo por kuraci sin �e 
kuracisto.” Dirinte tion, li eliris sen turni 
kapon. Vidinte la enorman nombron sur la 
bankbileto, �i �toni�is je lia neatendita 
konduto de kompato.; Kun man�iloj en la 
mano, �i distri�eme staris �e la pordo. 
  La sonoj de �emado malla�ti�is iom post 
iom kaj la luno krescenti�is. Tamen lia cerbo 
ankora� trovi�is en svaga stato: afabla patrino, 
steloj sur la �ielo, floroj en la korto... 

     (da�rigota)     el�inigis Vejdo 

              Chen Yulong 
  Jam du tagojn la knabino ku�is en la lito sen 
preni man�ojn kaj trinka�ojn. La tielnomata 
edzo kaj tielnomata bopatrino iris multafoje al 
�i por persvadi �in sin man�igi, sed �i neniel 
obeis. 
  La knabino estis trompe vendita �i tien de 
sur la trajno, sur kiu �i voja�is sen scio de siaj 
gepatroj. Tiun nokton sub la perforto de grupo 
da lupsimilaj viroj �i estis subpremita en la lito 
de la tielnomata edzo. Ek de tiu momento, �i 
eksentis, ke �i trovi�as en alia mondo kaj ke 

vivi a� morti ne gravas. 
  La trian tagon �i ankora� ne volis man�i a� 
trinki, kaj nur levis sian kapon por rigardi al la 
mallar�a spaco de la �ielo. 
  Tiun saman tagon melankolia knabo venis 
al �ia lito. Li diris, ke �iaj poentoj por 
enirekzameno estas nur dek poentojn malpli ol 
la varba postulo kaj liaj dudek malpli. �i tuj 
kapti�is de ekmiro, ne atendante, ke li eldiris 
tiujn vortojn. Li honteme klinas sian kapon, 
dirante, “Pardonon. Mi ka�legis vian taglibron. 
Estas mia frato, kiu donis �in al mi.” 
 Li aldonis, “Kia hazardo! Anka� vi havas 
dek ok jarojn.” La knabino sentis korpremon. 
Tion kompreneble li ne povis rimarki. 
   “Mi scias, ke vi havas ion por diri. Elmetu 
kiajn ajn postulojn kaj ni ilin diskutos.” Li 
aspektis maldika kaj febla, sed kun orelpla�a 
vo�o. �iaj lipoj movetis, ne eligante vo�on. 
  Li kompreneme ohis kaj eliris. Preninte 
plumon kaj paperon el sia �ambro, li revenis 
kaj diris, “Mi scias, ke vi ne volontas diri, kaj 
anka� ne povas eldiri. Skribu do.” 
  Post momenta stuporo, �i tuje ekprenis la 
plumon el lia mano. �i skribis rapide linion da 
vortoj kaj redonis �in al li. Sur la papero 
skribi�is tiuj vortoj: Mi volas hejmeniri! Mi 
volas hejmeniri! Mi volas hejmeniri!!! 
  La knabo ne povis bridi sian tremadon. Post 
longa silento, li diris, “�u vi povus hejmeniri 
se vi nek man�as nek trinkas?” 
  �i abrupte faris sidan pozon kaj fiksrigardis 
lin, “�u vi promesu al mi?” 
  Li tuj mallevis sian kapon panike kaj eliris. 
  La knabino turnis kaj returnis tiujn vortojn 
la tutan nokton, naskante radion da deziro por 
vivi. De la sekvanta tago, �i komencis sin 
man�igi. 
  �ia sinteno altiris atenton de la tuta familio 
kaj e� tuta vila�o. De tiam la knabo ne plu 
alparolis al la knabino. Nur �e man�tablo, �i 
vidis lin sin man�igi melankolie. Iom post iom 
�i eltrovis, ke lia malsukceso en enirekzameno 
perdigis lian pozicion en liaj familio kaj vila�o. 
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Vidinte, ke li kovas memhumilecon, �i tuj 
ekhavis senton de samsortulo. Kiam �i 
rememoris pri sia tiama a�daca forlaso de la 
hejmo kaj pri hodia�a dilemo, pluvis �iaj 
pentemaj larmoj. �i �iam penis trovi la �ancon 
por eskapi, sed vane. 
  Tagon post tago �i brulis de malpacienco. 
  Iun nokton, la knabo mal�losis la pordon de 
la knabino per la �losilo konfidita de sia frato. 
�i �us senvestinte ku�i�is en la lito. Vidinte lin, 
�i instinkte protektis sian korpon kaj kriis 
panike, “Kion vi volas fari?” Li diris, “Ne 
parolu la�te. Mia frato ne revenos �inokte.” �i 
elprenis tondilon el sub la kapkuseno, dirante, 
“Se vi kura�as fari plian pa�on, mi �rikos por 
venigi homojn.” La knabo ankora� duonvo�e 
diris, “Mia frato ne revenos �inokte!” Post tio, 
li eliris sen kapturno. Post kiam �i �toni�is 
momenton, �i tuj komprenis kaj postkuris. 
  Tirante �in je la mano, la knabo turnis sin 
jen la� dekstra direkto jan la� la maldekstra 
kaj fine eliris la vila�on sub la nokta vualo. 
Senparola, li kapklinite plirapidigis sian 
iradon, dum �i lin sekvis jam kun kelkaj 
vezikoj sur la plandoj. �e tagi�o, ili fine 
atingis la stacion de la urbeto. Li a�etis bileton 
kaj donis �in al �i, dirante, “Vi hejmeniru!” 
  �imomente la knabino povis eligi neniun 
vorton kaj nur faligis larmojn. En la momento, 
kiam la buso startis, �i rimarkis lian amaran 
rideton. “Anka� mi devas hejmeniri.” 
  Iun tagon post unu monato, kiam knabo, kiu 
pa�is helpe de lambastonoj, ricevis la de 
po�tisto donitan leteron el malproksima loko, 
li unuafoje montris sian rideton sur la viza�o. 

 

                   el�inigis  �������� 
     

Laoshe 1899 1966  

 

Kiel povus mi rikolti 
adoreman la rideton. 
En �i ne trovi�as ama implika�o, 
sed �i donas al mi kaj libron kaj fieron! 
Mi subite pensas pri �i, 
kiu ne ridetas pro adoro 
nek liberon nek fieron donas al mi. 
Pro rideto �ia l’ univers’ perlosimile 
   malgrandi�us.  
Plua pens’ min des pli �enas: 
�u mi povus pro ador’ rideti? 
�u povas mi �in legi kiel libron miran? 
e� se tia, �i ne povis min ekstazi? 
Plie ni senparole alviza�is unu al alia 
nur du ridetnuboj perlo-inkrustitaj na�as 
   sur la vangoj. 
Venu, venu, venu! 
Feoj kaj demonoj krias unuvo�e. 
Mi forkuris sova�ejon, ka�as en arbaron. 
En la son�’ mi renkonti�is kun rideto tia! 
Kiel povus mi rikolti 
adoreman la rideton? 
En �i ne trovi�as ama implika�o, 
sed �i donas al mi kaj libron kaj fieron! 
                         

                       el�inigis Zafo 
*�ina moderna verkisto, kies �efverko estas 
TeTrinkejo. 
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